
Från arbetsgruppen Nätverket 23/10-2017, arbetsmaterial. 

Samtal om hur får vi en bättre delaktighet av vår målgrupp på våra möten?  

Det kräver att vi samlar ihop oss och att alla som har möjlighet att sluta upp på 
gemensamma möten med berörda myndigheter, hur når vi hit? 

Vilka är vi? 

Nytt namnförslag, 

- Nätverket Umeå 

 eller  

- Psykisk Ohälsa Nätverket Umeå 

Förslag på inledning 

En gemensam plattform och ett samarbete mellan olika föreningar med 
patienter, brukare och anhöriga i ett nätverk.(här borde man kanske räkna upp 
vilka föreningar som är med?) 

Nätverkets syfte:  

- Utgöra ett forum där gemensamma frågor behandlas. 
- Ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och information mellan berörda 

aktörer i samhället. 

Med denna gemensamma plattform finns möjligheter att påverka och förenkla 
samverkan, planering, utförande, uppföljning och utvärdering i de frågor som 
gemensamt berör vår målgrupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frågor till berörda myndigheter: Förslag 

- Vilken dialog förs med arbetsgivaren innan arbetstagaren börjar på 
arbetsplatsen? 

- Hur introduceras arbetstagaren på arbetsplatsen? 
- Hur ser informationsflödet på arbetsplatsen ut? 
- Hur hanterar ni sekretess? 
- Vem håller i arbetsplatsplaceringar och ansvarar för uppföljningar finns 

det någon modell och metod för detta? 
- Hur fungerar det vid ”övergångar” exempelvis från 

sjukskrivning/sjukersättning till aktivitetsstöd?  
- Om det till exempel blir ekonomiska förändringar för den berörde hur 

informeras/hanteras det? 
- Får arbetstagaren kännedom/kunskap om hur olika rapporteringar ska 

ske och vad som händer om det inte fungerar? 
- Om man har arbetsrehabilitering och blir tillfälligt sjuk, vet arbetstagaren 

hur denna ska gå tillväga då? 
- Hur hanterar ni anhöriga och deras roll? 
- Hur bedrivs kompetensutveckling för personalen gällande människor 

med psykisk ohälsa? 
- Hur inhämtas information och synpunkter för att öka delaktigheten och 

förståelsen i handläggningen av ärenden som rör vår målgrupp generellt? 
- Finns det ett handlingsprogram mot diskriminering hos er? 
- Finns det någon strategi hos er gällande psykisk ohälsa och 

funktionshinder med tydliga mål, delaktighet och inflytande? 
- Hur fungerar försörjningsstödet mot vår målgrupp? 
- Hur samarbetar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan? 
- Vilka möjligheter och svårigheter ser ni? 
- Vilka insatser görs för möjligheten att få ett varaktigt arbete anpassat till 

personens resurser och kompetenser? 
- Anser ni själva att ovanstående frågor fungerar eller ser ni brister och 

förbättringspotential? 
- Hur kan vi få ett fungerade samarbete som strävar mot samma mål,  att 

förenkla samverkan, planering, utförande, uppföljning och utvärdering i 
de frågor som rör vår målgrupp. 
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